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Onaren aztarnak ere ikusi daiguzan: txarkeriaren aurka 
eratu eta jagiten diran talde burrukalariak; Natura zain-
tzearren, edo etxegabetuen alde jartearren mobilizatzen 
diranak; besteen eskubideen alde aldarrikatzen dabe-
nak… Erreinuko aztarnak dira. 
 
 
Beste abesti batzuk 
 
Zabaldu egizuz, Jauna, zure errukizko ateak 
eta askatu guregan pekatuaren kateak. 
Parka, Jauna zure semeon hutsegiteak. 
 
Parkatu eiguzu, Jauna, egin dogun txarragaitik; 
parkatu baita egiteko itxi dogun onagaitik 
eta ez gaitezan aldendu zure bidetik. 
 
 

 
 
2. Bere aingeruak ditu ipini 
zure zaindari bidean, 
zuk estropezu ez egiteko 
bideko harri artean. 

3. Jaunari deutso begiratuko 
ta distiratsu egongo; 
hark aurpegia alai izango 
eta ez da lotsatuko. 
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Jaunartzerako abestia 
 
Oharra: Jaunartzea isilean egin daiteke, eta ondoren otoizgiroan 
abestu. 
 

Jaungoikoaren hegoenpean: ze bakean! (2) 
Indar guztiak dituenaren kerizpean (2). 
Jauna, nik dinot: "Nire kerizpe dot zuregan; 
bihotz guztiaz nago Jaunaren eskuetan." 

 
 
(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta oha-
rrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 
 
 
OTOITZA 
 

Itsukeriak jota bizi gara, Jauna: 
geurea baino ez ikusteraino, 
eta, sarritan, geurea ere ez ikusteraino. 
 
Zalekeriak itsutu gaitu, 
erosokeriak eta ondasun goseak 
eta neurri barik kontsumitzeak. 
 
Azaleko begiradan geratuz, 
sakonera begiratzea galdu dogu 
eta alkar ezin dogu ezagutu. 
 
Emoiguzu zeure begiradeaz ikustea: 
atzerritarrengan, errefuxiatuengan, 
behartsuengan… zeu ikustea. 
 
Emoiguzu geure burua baino harago 
joan ahal izateko begiradea: 
erreinuko seme-alaben ikusmena. 
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R/.    Jauna dot artzain, ez naz ezeren beharrean. 
 
Jauna dot artzain, ez naz ezeren beharrean: 
larra gurietan etzunazoten nau. 
Atsedenezko iturrira naroa, 
eta bizkortu egiten deust barrua.   R/. 
 
Banaroa bidezidor zuzenetatik, 
bere izenagaitik. 
Ibar ilunetan banabil ere, 
ez nago gaitz-beldur, 
Zeu neugaz zagoz-eta: 
Zure zigorra eta makilea, honeek dira nire poza.   R/. 
 
Atontzen deustazu mahaia, 
arerioak daukadazala begira; 
orioz igurtziten deustazu burua, 
gainezka dago nire edontzia.   R/. 
 
Zoriona eta grazia ditut aldean, 
nire bizi guztiko egunetan; 
eta Jaunaren etxean naz biziko 
luzaroen luzaro.   R/. 
 
 

HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo Irakurgaiari Oharra 
 

Guk gauzak ondo egiten doguzala uste izan arren, sarriegitan ingu-
ruak, edo ohitureak, edo interesak… bultzatuta egiten doguz. Jain-
koak sakonera begiratzen irakatsiko deusku; azalean ez gelditzen. 
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ikusi dagien, eta ikusten dabenak itsu bihurtu daitezan». 
Jesusegaz egozan fariseu batzuek, hori entzunik, esan 
eutsoen: «Gu ere itsuak ete gara, bada?» Jesusek eran-
tzun eutsen: «Itsuak bazinee, ez zeunkee pekaturik. 
Baina ikusten dozuela dinozuenez, zeuen pekatuan irau-
ten dozue».] 

Jaunak esana 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 

Oharra 
 

Garizumaldian, bihozbarritzearen ezaugarri bat dogu LIMOS-
NEA: dirutatik aske gagozala adierazi gura dogu. Eta badakigu 
ze gatxa dogun hau gure egunerokoan. Gure dirutik emoteak, 
ba, behartsuekaz egin gaizala bat; suma daiguzala geureak 
lez euren preminak; eta eroan gaizala keinu honek Jainkoari 
daukagun guztia eskertzera. 
 
 
ESKARIAK 
 
† Sakonera begiratzeko begiak emon gura deuskuzan 
Jainkoari eskatu deiogun sinismen argitasuna: 
 
—Zeure Semeagan sinisten dogunok osotzen dogun Eli-

zan, Jauna, zeure berbea aurkitzen eta haren ondasu-
nak zabaltzen jakin daigun… 

Emoiguzu, Jauna, sinismena 
 
—Behartsuarengan zeure deia entzuten eta haren eza 

gure larregitik laguntzen ahalegindu gaitezan… 
 
—Ahaltsuek egiten dabezan gehiegikeriak, eta, euren ge-

rizpean geuk egiten doguzenak ere, salatzeko adorea 
izan daigun, gizarte zuzenagoa eraiki ahal izateko… 
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    Horregaitik esaten da: 
«Itzartu zaitez, lo zagozan hori, 
jagi hilen artetik, 
eta Kristok argituko zaitu». 

Jaunak esana 

 
Ebanjelioa 
 
Sorkuntza barria iragarten jaku Jesusek itsuari ikusmena 
emoteko erabilten dauan keinuan. Egin deiogun harrera 
on, zutunik abestuz: «AINTZA, JESUS, ZURI BETI». 
 

 (Garizuman ez da abesten Aleluiarik). 

 
[Letra motelagoaz dagoana irakurri barik itzi daiteke] 

 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik   (Jn 9, 
1-41) 
 
    Aldi haretan, Jesusek, bidez joiala, jaiotzatik itsu zan 
gizon bat ikusi eban. [Eta ikasleek itaundu eutsoen: 
«Maisu, nork egin eban pekatu, hau itsu jaioteko, honek 
ala honen gurasoek?» 
    Jesusek erantzun eutsen: «Ez honek, ez honen gura-
soek, ez eben pekatu egin,  Jainkoaren egintzak honegan 
agertu daitezan jaio zan itsu eta. Egun-argi dan bitar-
tean egin behar ditut bialdu nauanaren egintzak; bada-
tor gaua, eta orduan inork ez daike lanik egin. Munduan 
nagoan bitartean, munduaren argia naz». 
    Hau esanik,] txistua bota eban lurrera, txistuaz lohia 
egin eta lohiaz begiak igurtzi eutsazan itsuari; gero, esan 
eutsan: «Zoaz eta garbitu zaitez Siloeko uraskan». (Si-
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren izenean. 
—Amen. 
 
† Ondo etorri, senideok, Garizumako 2. katekesi nagusiko elizkizunera. Begiratzen 
irakatsi gura deusku Jainkoak, ingurua aldatu eta barritu ahal izateko. Ez gaitezan 
burugogor izan, ikusten dogula aurpegiratuz. Gure begiradea azalean gelditzen 
da-ta. Jainkoak sakonera begiratuazoko deusku. Jarri gaitezan bere esanetara. 

 
Sarrera-abestia 

 

R/. Zure aurpegi bila gabiltza gu, Jauna, 
 zu zaitugu argi eta salbamen, 
 zu, Jauna, biziaren babes. 

 

Ez gaitu hartzen gure hobenen neurrietan, 
ezta joten ere gure erruen ordainetan. 
Berak deutsuz, bai, parkatzen zure hobenak 
eta osatzen deutsuz harek zuri gatxak danak.  R/. 
 
Damu-otoitza 
Izan daigun uste on Jainkoagan: bere aurpegiko argitasu-
nak eroan gaizala gure itxituetatik urten eta beragaz 
hartu-emon zuzenekoak izatera… 
 
 † Erruki, Jauna.   
 —Pekatu egin dogu-ta. 
 † Agertu guri, Jauna, zure bihotz ona.  
 —Eta salbau gagizuz. 
 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten eban lez: 
horretarako salmoak erabiliz. Salmugileak lagunduko 
deusku Jainkoaren errukiaz asetzen. 

 
(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 
 

ERANTZUN-SALMOA 
Sal 22, 1-3. 4. 5. 6 
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† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak eta Se-
meak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
 
 
Iruzkina 
 
Senideok: Garizumako 2. katekesi nagusian sartuta ga-
goz. Gaia: Sinismena. Ingurua: Jesusek itsuari ikusmena 
emotea. Salakuntzak: Gizakiok azalekoari begiratzen 
deutsogu; Jainkoak bihotzari; eta beste hau: “Ikusten 
dozuela dinozuenez, zeuen pekatuan irauten dozue”. 
 
Jesusengan sinistea, ba, inguruari sakonera begiratzea 
da; azalean ez gelditzea: azalean akatsak baino ez da-
goz; ona eta probetxuzkoa, barruan, sakonean, egoten 
dira; eta hara heltzeko beste begi batzuk behar dira: si-
nismen-begiak. Maitasunez begiratuazoten daben begiak. 
 
Sinismena ez da, ba, Jainkoari zer edo zer (zeozer) eska-
tzeko ahalmena, ingurua Jesusen begiez ikustea baino. 
Eta han behartsuak ikusi daitekez; injustiziak ikusi daite-
kez; eta baita erreinuaren aztarnak ere… 
 
Hau da: dana ez da txarra. Ba dago onik ere. Baina txa-
rra salatu egin behar da. Jesusek Farisearren itsukeria 
salatu egiten dau. Pobreen ahalmenetik Banketxeak ber-
kapitalizatzea salatu egin behar da. Eta, ahal dan neu-
rrian, hareetatik norbere diru guztia atara eta “Banka 
Etika”n sartu. 
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Samuelen lehenengo liburutik   (1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13a) 
 
    Egun hareetan, Jaunak esan eutsan Samueli: «Bete adarra orioz 
eta zoaz. Belemeko Jeseregana bialtzen zaitut, haren semeen ar-
tean begiz jo dot-eta nire errege izango dana». 
    Jese eta beronen semeak heldu ziranean, Samuelek Eliab ikusi 
eta esan eban berekautan: «Zalantza barik, aurrean dau Jaunak 
bere igurtzia». Baina Jaunak esan eutsan Samueli: «Ez begiratu 
horren itxura eta luzereari, alde batera itzia dot-eta. Jainkoak ez 
deutso begiratzen gizakiek begiratzen deutsoenari, gizakiek itxu-
reari begiratzen deutsoe-eta; Jainkoak, barriz, bihotzari». 
    Jesek bere zazpi semeak eroan zituan Samuelen aurrera; baina 
Samuelek esan eutsan: «Jaunak ez dau horreetatik inor aukeratu». 
Orduan, Samuelek itaundu eutsan Jeseri: «Honeek al dozuz seme 
guztiak?» Harek erantzun: «Txikiena gelditzen da; artzain dabil». 
Samuelek esan eutsan Jeseri: «Agindu ekarteko; ez gara jaten ha-
siko, bera etorri arte». Ekarriazo eban, beraz, mutila: ule-gorria 
zan, begi-ederra, itxura bikainekoa. Jaunak esan eutsan Samueli: 
«Jagi eta igurtzi egizu; horixe da». 
    Hartu eban, bada, Samuelek orio-adarra eta igurtzi egin eban 
bere anaien aurrean. Egun haretan Jaunaren espiritua Davidegan 
sartu zan eta haren jabe izan zan aurrerantzean. 

Jaunak esana 
 
 
Bigarren irakurgaiari 
 

Sinistun lez jaio garala uste dogunok, Paulok Efesotarrei dinotse-
naz alderatu behar izango geuke, eta galdetu geure buruari gure 
egintzak argitakoak eta Jainkoaren gogokoak diran. 
 
San Paulo Apostoluak Efesoarrei egindako gutunetik   (Ef 5, 8-14) 
 
    Senideok: Sasoi batean ilunpe zineen; orain, barriz, argi zaree 
Jaunari esker. Ibili zaiteze, beraz, argiaren partaide lez; zuzenta-
suna eta egia guztia dira argiaren frutu on izatea. Aztertu zer jakon 
Jaunari atsegin eta ez parte hartu ilunpean bizi diranen egintza 
usteletan; salatu egizuez, ostera, lotsagarria da-eta horreek ezku-
tuan egiten dabena aitatzea ere. Baina argiak salatzen dauan guz-
tia agirian gelditzen da, eta agirian gelditzen dana argi bihurtzen 
da. 
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—Eliz alkarteetako hozkeriak, itxikeriak, bakotxakeriak 
eta daukaguna ondo erabilten eta alkarbanantzen ez 
jakitearen aurka burrukatzeko… 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan indar hartu 
daian, esan daigun gogotsu, Jesusek berak irakatsitako 
otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —belauna 
okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu munduko peka-
tua: ERRUKI, JAUNA. 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu munduko peka-
tua: ERRUKI, JAUNA. 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu munduko peka-
tua: EMOIGUZU BAKEA. 

 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 

 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona munduko peka-
tua kentzen dauana: zoriontsuak Jaunaren mahaira deituak. 
 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, baina esaizu 
hitz bat eta osatuko naz. 
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loek "Bialdua" esan gura dau). Joan zan, bada, itsua, 
garbitu eta ikusten ebala bihurtu zan. 
    Auzokoek eta lehen eskean ikusten ebenek esaten 
eben: «Ez al da hau jesarrita eskean egoten zana?» Ba-
tzuek inoen: «Bai, bera da». Beste batzuek: «Ez, ez da 
ha, haren antzeko bat baino». Berak, barriz, inoan: «Bai, 
haxe naz».[Orduan itaundu eutsoen: «Zelan edegi jatsuz, 
bada, begiak?» Eta harek erantzun: «Jesus dalakoak lohia 
egin dau, begiak igurtzi deustaz eta agindu: "Zoaz Siloera 
eta garbitu"; joan, garbitu eta ikusten hasi naz». Itaundu 
eutsoen: «Non da gizon hori?» Harek erantzun: «Ez da-
kit».] 
Zapatua zan Jesusek lohia egin eta begiak edegi eutsa-
zan eguna. Horregaitik, fariseuakana eroan eben itsua 
izandakoa, eta fariseuek barriro itaundu eutsoen zelan 
hasi zan ikusten. Harek erantzun eutsen: «Lohia jarri 
eustan begietan, garbitu nintzan eta ikusi egiten dot». 
    Fariseuetako batzuek inoen: «Gizon hori ez dator 
Jainkoagandik, ez dau zapatuko atseden-eguna errespe-
tatzen-eta». Beste batzuek, barriz, inoen: «Zelan egin 
daike pekatari batek holako ezaugarririk?» Eta ez etozan 
bat euren iritzietan. Barriro itaundu eutsoen itsuari: 
«Eta zuk zer dinozu begiak edegi deutsuzanaz?» Harek 
erantzun: «Profetea dala». 
    [Halan ere, juduek ez eben sinestu gura gizon ha itsua 
izan eta ikusten hasi zanik. Beraz, haren gurasoei deitu 
eta itaundu eutseen: «Hau al da zuen semea, itsua jaio 
zala dinozuena? Zelan ikusten dau, bada, orain?» Gura-
soek erantzun eutseen: «Guk badakigu gure semea dala 
eta itsua jaio zala; baina orain zelan ikusten dauan edo 
begiak nork edegi deutsazan, hori ez dakigu. Itaundu be-
rari, badau adina-eta bere buruaren barri emoteko». Ju-
duen bildurrez berba egiten eben gurasoek honan, ordu-
rako agintariek erabagita eben-eta Jesus Mesias zala au-
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tortzen ebana euren alkartetik botatea. Horregaitik esan 
eben gurasoek: «Badau adina, itaundu berari». 
    Juduek bigarren aldiz deitu eutsoen itsua izanari eta 
esan eutsoen: «Autortu egia Jainkoaren aurrean. Guk 
badakigu gizon hori pekataria dala». Harek erantzun eu-
tsen: «Pekataria dan ala ez, ez dakit. Dakidan gauza ba-
karra hauxe da: itsua nintzala eta orain ikusi egiten do-
dala». 
    Hareek barriro: «Zer egin deutsu? Zelan edegi deutsuz 
begiak?» Harek erantzun eutsen: «Esan deutsuet lehen 
ere, eta ez deustazue jaramonik egin. Zergaitik entzun 
gura dozue barriro? Zuek ere haren ikasle izan gura do-
zue ala?» 
    Hareek irainez bete eta esan eutsoen: «Zeu izango 
zara horren ikasle; gu Moisesen ikasle gara. Guk ziur da-
kigu Jainkoak Moisesi berba egin eutsala, baina Hori non-
goa dan ere ez dakigu». 
    Harek orduan: «Hori bai harrigarria! Zuek nongoa dan 
ere jakin ez, eta Harek niri begiak edegi. Jakina da Jain-
koak ez deutsela pekatariei entzuten, jainkozale danari 
eta beraren guraria egiten dauanari baino. Egundo ez da 
entzun itsua jaiotako bati inork begiak edegi deutsaza-
nik. Gizon honek, Jainkoagandik ez baletor, ezin izango 
leuke ezer egin».] Hareek erantzun eutsoen: «Goitik be-
heraino pekatari jaio zinan, eta zu guri irakatsi guran?» 
Eta kanpora bota eben. 
    Jakin eban Jesusek bota egin ebela eta, aurkitu eba-
nean, itaundu eutsan: «Sinesten al dozu Gizonaren Se-
meagan?» Harek erantzun: «Esaidazu nor dan, Jauna, 
sinestu dagidan». Jesusek esan eutsan: «Ikusi dozu; zu-
gaz berbetan diharduana bera da». Harek orduan: «Si-
nesten dot, Jauna». Eta aurrean ahuspeztu jakon. 
    [Ondoren, Jesusek esan eban: «Epai baterako etorri 
naz Ni mundu honetara; ondorioz, ikusten ez dabenek 


